


• czynności, które wydarzyły się w przeszłości, ale 
nie zostało powiedziane dokładnie, kiedy,

• czynności, które zaczęły się w określonym czasie 
w przeszłości i trwają aż do teraz,

• czynności, które zaczęły się w przeszłości i jeszcze 
się nie zakończyły,

• czynności przeszłe, których skutki widoczne są 
teraz,

• doświadczenia życiowe,
• ostatnie zmiany, wydarzenia.





Do większości czasowników w czasie Present

Perfect dodajemy końcówkę –ed, ALE jeśli 

czasownik jest nieregularny, należy użyć jego 

trzeciej formy (Past Participle).



Osoba + have/ has + czasownik + -ed/III f. 
czasownika nieregularnego.

liczba pojedyncza: liczba mnoga:

I have worked. We have worked.

You have worked. You have worked.

He/ she/it has worked. They have worked.



Osoba + have/ has + not + czasownik + -ed/ III f. czasownika 
nieregularnego.

liczba pojedyncza: liczba mnoga:

I have not worked. We have not worked.

You have not worked. You have not worked.

He/she/ it has not worked. They have not worked.

have not = haven’t

has not = hasn’t



Have/ has + osoba + czasownik + -ed/ III f. 
czasownika nieregularnego?

liczba pojedyncza: liczba mnoga:

Have I worked? Have we worked?

Have you worked? Have you worked?

Has he/ she/ it worked? Have they worked?



• Yes, I have. No, I haven’t.

• Yes, you have. No, you haven’t.

• Yes, he/ she/ it has. No, he/ she/ it hasn’t.

• Yes, we have. No, we haven’t.

• Yes, they have. No, they haven’t.



• just – właśnie
• already – już
• for – przez (jakiś czas)
• since – od (jakiegoś czasu)
• ever – kiedykolwiek
• never – nigdy
• so far – jak dotąd
• recently – ostatnio
• yet – jeszcze
• until now – aż do teraz



Since używamy mówiąc o czymś, co ma miejsce 
od konkretnego momentu (np. od maja, od 
czwartku, od urodzin babci).

For używamy mówiąc o czymś, co ma miejsce 
przez konkretny przedział czasu (przez dwa 
miesiące, przez tydzień, przez pięć lat).


